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Soluções em Arqueação e  
Unitização 

Segurança na armazenagem e movimentação 
de cargas 



FITA DE ARQUEAR EM PET 

(POLIÉSTER) 

 

DESCRIÇÃO 
Fabricadas em Poliéster , as Fitas de 

Arquear em PET são utilizadas para 

arqueação em pallets e em produtos 

pesados que necessitam de uma alta 

resistência a rupturas e alto nível de 

tensionamento. Em alguns casos, é 

possível substituir a Fita de Aço pela 

Fita de Arquear em PET devido a sua 

maior segurança na aplicação e 

facilidade na armazenagem. 

UTILIZAÇÃO 
Sua principal aplicação é na 

Paletização onde sua função principal 

é a unitização da carga com alto nível 

de tensionamento prevenindo o 

deslocamento do produto quando 

estiver em manuseio e/ou transito.  

Pode ser utilizada também para 

unitização de produtos pesados onde 

seu principal benefício é a alta 

resistência a ruptura e fácil aplicação.  

Sua aplicação pode ser feita através 

de Máquinas Automáticas e Aparelhos 

com solda a fricção ou com uso de 

Selo Metálico. 



Equipamento para Fitas 

de Arquear  

 

Equipamento Esticador H23 

Equipamento Esticador MUL-320 

Selador H36  

Zapak 26B Bateria  

Zapak 28B Pneumático  

Máquinas com Opção 

de Contrato de 

Comodato 



Máquina Arqueadora TP 6000 

Principais Características:  
Fácil operação, manutenção simples. 

Controle de tensão mecânico externo, a 

tensão pode ser facilmente regulada. 

Valor acessível em relação as marcas 

concorrentes. 

Opções: 

Moldura de aço inoxidável SUS 304 (TP-

6000S). 

Sensor de alimentação pequeno. 

Tamanhos De Arcos 

Tamanho padrão: 850mm (L) x 400mm(A) 

Arcos maiores mediante solicitação. 

 

Máquina TP 202 

Máquina semi automática com design 

simples e muito resistente, podendo 

usar fitas de 6mm - 13mm. 
Principais Características: 

• Alto padrão de engenharia e design simples. 

• Fácil operação, e simples manutenção. 

• Placa superior de dobradiça inoxidável. 

• Controle de tensão mecânica externo. 

• Rodízios rígidos com freio. 

• Energia eficiente, o motor só funciona 

conforme a necessidade. 

• Placa Eletrônica confiável com baixo custo de 

manutenção. 

 

Máquinas para Fitas de 

Arquear  

 

Máquinas com Opção 

de Contrato de 

Comodato 



Soluções integradas e 

completas para fechamento e 

proteção de embalagens 

Conheça nossas outras linhas  para 

fechamento e proteção 

FITFILM COMÉRCIO E  REPRESENTAÇÃO LTDA 

Rua Marechal Bernardo Vasques 42  

Ramos – Rio de Janeiro/RJ 

CEP: 21031-070 

CNPJ: 11.890.012/0001-55 

 

Televendas:  

21 – 2564-5177 

21 – 2561-1388 

21 – 3197-6649 

vendas@fitfilm.com.br 

 

www.fitfilm.com.br 

 
 


